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Resumo 

Diferentes inclusões intra-eritrocitárias podem ser observadas em casos de 
distúrbios hematológicos. A pesquisa dessas anormalidades morfológicas possibilita o 
direcionamento para a investigação de sua causa e podem estar diretamente ligadas à 
presença de anemias. As síndromes anêmicas podem indicar uma possível patologia e 
são consideradas pela Organização Mundial de Saúde (OMS), como um grave 
problema de saúde pública, onde o conteúdo de hemoglobina no sangue se encontra 
fora dos limites de normalidade, de acordo com idade e o gênero do indivíduo. Este 
estudo teve como objetivo, identificar através da coloração supravital, inclusões como, 
Hemoglobina H, gerada pela precipitação dos tetrâmeros de cadeias globínicas, 
encontradas em casos de alfa talassemia e a pesquisa de corpúsculo de Heinz. Esses 
corpúsculos são formados pela desnaturação da hemoglobina, devido a algum tipo de 
estresse oxidativo, como por exemplo, enzimopatias e toxicidade de determinadas 
drogas. Através dessa pesquisa, o estudo objetivou também a otimização da coloração 
mais adequada para esta avaliação. Foi realizado inicialmente um estudo piloto em 30 
amostras, sendo 24 com presença de microcitose e hipocromia. Foram incluídas 
também, seis amostras sugestivas de anemias hemolíticas, selecionadas através de 
indicativos na hematoscopia, associados à presença de corpúsculos de Heinz. 
Passado o estudo piloto, foram recrutados voluntários aleatoriamente do Ambulatório 
de Coleta do HUAP, sem seleção por microcitose e hipocromia. Estes representaram 
20 indivíduos e um voluntário foi selecionado por indicativos na hematoscopia. Todas 
as amostras foram coradas através de coloração supravital, com novo azul de metileno; 
azul de cresil brilhante e violeta de metila. Como resultado da avaliação do perfil da 
casuística, foi observado que seis (50%) dos indivíduos apresentavam anemia; 19 
(90,5%) relataram uso de algum tipo de medicamento e 18 (85,7%) possuíam algum 
tipo de doença crônica. Nos resultados seletivos obtivemos positividade para Heinz em 
apenas uma amostra (4,8%) e para Hb H, a pesquisa foi negativa em todas as 
amostras analisadas (100%). A amostra positiva apresentava poiquilócitos, como bite 
cells que são indicadores de anemia hemolítica. Através de uma contagem manual, 
encontrou-se uma porcentagem de 47,7% de corpúsculo de Heinz e os índices 
eritrocitários vistos, foram compatíveis com um quadro de crise hemolítica. Com 
relação à contagem manual de reticulócitos, valores aumentados foram vistos em dois 
(9,5%) pacientes. Foi observado reticulocitose acentuada de 8,8% na paciente que 
apresentava positividade para Heinz. Não houve freqüência de Hb H nas amostras 
analisadas, o que pode ser devido à dificuldade de se visualizar a inclusão nas formas 
de alfa talassemia mais freqüentes no Brasil. A coloração mais adequada para a 
pesquisa de Heinz, foi por violeta de metila, entretanto, para Hb H não foi possível 
realizar esta análise. Concluímos então que a coloração supravital utilizada em 
associação com achados morfológicos da hematoscopia podem contribuir para a 
elucidação diagnóstica em pacientes com indicação de tipos de anemias.  

Palavra-chaves: Coloração supravital; Corpúsculo de Heinz, Hemoglobina H; 
Anemia hemolítica 
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ABSTRACT 

Different intra-erythrocyte inclusions can be observed in cases of hematological 
disorders. The investigation of these morphological abnormalities allows the 
investigation of its cause and may be applied to the presence of anemias. Anemic 
syndromes can be a pathological indicator and are considered by the World Health 
Organization (WHO), as a serious public health problem, where the hemoglobin content 
is not present within the limits of normality, according to age and sex. This study aimed 
to identify, through supravital staining, inclusions such as, Hemoglobin H, generated by 
the chain of globin chain tetramers, found in cases of alpha thalassemia and a study of 
Heinz body. Corpuscles are formed by denaturation of hemoglobin, due to a type of 
oxidative stress, for example, enzymatic and toxicity of seeing drugs. In the same way, 
the study also aimed at optimizing the coloration more adequate for this evaluation. It 
was initially performed a pilot study in 30 samples, 24 with the presence of microcytosis 
and hypochromia. Six samples suggestive of hemolytic anemia were also included, 
selected using hematology indices, associated with the presence of Heinz corpuscles. 
All samples were stained by supravital stain, with new methylene blue; brilliant cresyl 
blue and methyl violet. As a result of the evaluation of the volunteers profile, it was 
observed that six (50%) of the individuals presented anemia; 19 (90.5%) reported using 
of medication and 18 (85.7%) had some type of chronic disease. In the selective results, 
we obtained positivity for Heinz in only one sample (4.8%) and for Hb H, the research 
was negative in all samples analyzed (100%). The positive sample had poikilocytes, 
such as bite cells, which are indicators of hemolytic anemia. Through a manual count, 
we found a percentage of 47.7% of Heinz bodies and the erythrocyte indices seen, were 
compatible with a hemolytic crisis. Regarding the manual count of reticulocytes, 
increased values were seen in two (9.5%) patients. A marked reticulocytosis of 8.8% 
was observed in the patient who presented Heinz positivity. There was no frequency of 
Hb H in the analyzed samples, which may be due to the difficulty of visualizing the 
inclusion in the most frequent forms of alpha thalassemia in Brazil. The most 
appropriate staining for Heinz's research was for methyl violet; however, for Hb H it was 
not possible to perform this analysis. We conclude that the supravital staining used in 
association with morphological findings of hematoscopy may contribute to the 
diagnostic elucidation in with of anemia cases. 
 
Key words: Supravital staining; Heinz bodies, Hemoglobin H; Hemolytic anemia. 
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1. Introdução 
 

Considerada como um grave problema de saúde pública global, a anemia é 

definida pela Organização Mundial de Saúde (OMS), como condição na qual o conteúdo 

de hemoglobina (Hb) no sangue está abaixo do limite normal, de acordo com a idade e o 

gênero do indivíduo. Globalmente, as síndromes anêmicas afetam cerca de 2 bilhões de 

pessoas no mundo, o que corresponde a 30% da população e podem indicar o 

diagnóstico de uma ampla variedade de doenças (OMS, 2008). 

Um dos parâmetros utilizados durante a avaliação laboratorial das anemias é a 

análise da morfologia eritrocitária, que serve como uma importante informação adicional 

para elucidar sua natureza. As variações da morfologia eritrocitária podem estar 

diretamente relacionadas com a presença de distúrbios ou doenças hematológicas. A 

identificação correta dessas anormalidades é importante, pois pode fornecer informações 

sobre as condições metabólicas, fisiológicas e patológicas que afetam os glóbulos 

vermelhos. A coloração por métodos panóticos possibilita uma análise acurada da 

morfologia, que permite evidenciar anisocitose, poiquilocitose, policromasia e outros 

achados característicos de tipos especiais de anemias (FAILACE et al, 2009). 

Inclusões intra-eritrocitárias como precipitado de Hemoglobina H e Corpúsculo de 

Heinz são achados importantes, geralmente encontrados em pacientes com alfa 

talassemia e anemia hemolítica (AH) respectivamente, e podem ser evidenciados por 

coloração supravital. As síndromes talassêmicas são uma das possíveis causas de 

anemias microcíticas hipocrômicas. Nessa classe de anemias, porcentagem significativa 

de casos se deve também a anemia de doença crônica (ADC) e a anemia por deficiência 

de ferro (ADF), que é causa mais comum de anemia na população mundial (MATOS, 

2008). A AH representa 5% de todas as anemias e caracteriza-se pela destruição 

prematura dos eritrócitos, associando-se a uma reticulocitose devido à tentativa de 

compensação na medula óssea (BRITES, 2018; SILVA et al 2016). 
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Anormalidades morfológicas eritrocitárias observadas no esfregaço de sangue 

periférico são achados relevantes para direcionar a investigação das anemias 

hemolíticas. Poiquilocitose, revelando esferócitos, drepanócitos, esquizócitos, são 

característicos em pacientes com esferocitose hereditária, anemia falciforme e anemias 

microangiopáticas. Na eritroenzimopatia por deficiência de glicose-6-fosfato-

desidrogenase (G6PD), podem ser observados eritrócitos com aspecto de ―mordida‖ ou 

bite cells e vesiculados ou blister cells. Estes poiquilócitos podem ser correlacionados à 

presença de corpúsculos de Heinz (SHINTON, 1969; GREENBEG 1976).  

A coloração supravital é um método de coloração utilizado na microscopia, para 

avaliar células removidas do organismo vivo, antes que cessem suas atividades 

celulares, ou seja, após a morte somática e antes da morte molecular (NUNES, 2017). 

Esta coloração foi um método utilizado durante vários anos para a contagem de 

reticulócitos, tornando possível observar o padrão reticulo filamentoso de ribossomos, 

caracteristicamente precipitados nos glóbulos vermelhos imaturos. No entanto, com a 

introdução da automação para a análise de reticulócitos, esta técnica tem sido reduzida 

na rotina laboratorial. A determinação da concentração de reticulócitos em sangue 

periférico oferece informações clínicas valiosas sobre a eritropoiese. Além de avaliar a 

função medular, esta contagem auxilia o diagnóstico e monitoramento de anemias e 

também pode ser utilizada para avaliação da regeneração da medula óssea em 

pacientes transplantados ou que realizaram quimioterapia (SIEKMEIER et al, 200). 

A alta prevalência de síndromes anêmicas reafirma que a otimização de um 

método para identificação de inclusões intra-eritrocitárias e suas associações com os 

achados morfológicos da hematoscopia, podem contribuir para a elucidação diagnóstica 

em pacientes com indicação de anemias hemolíticas. 
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2. Fundamentação Teórica 

 

2.1 Estrutura e síntese eritrocitária 

Os eritrócitos, também conhecidos como glóbulos vermelhos ou hemácias, são 

elementos figurados do sangue, que geralmente apresentam forma circular e bicôncava. 

Possuem de 6 a 8 µm de diâmetro e 1,5 a 2,5 µm de espessura, com uma área de 

palidez central compreendendo aproximadamente um terço do diâmetro da célula, sendo 

os elementos celulares mais abundantes encontrados na corrente sanguínea (WARD et 

al, 2017). A cada dia são produzidos cerca de 20-30 x 10¹² novos eritrócitos por meio de 

um processo chamado eritropoese. Este processo é responsável pela formação, 

proliferação e diferenciação das células da linhagem eritróide, dando origem as 

hemácias (COLE; KRAMER, 2016). 

Os eritrócitos são produzidos na medula óssea a partir de uma célula-tronco 

multipotente hematopoética indiferenciada, que por ação de citocinas, hormônios e 

fatores de transcrição seguem uma via de diferenciação e maturação. A eritropoese é 

controlada pelo hormônio estimulante denominado eritropoetina (EPO). Em geral, 90% 

desta glicoproteína é produzida nas células intersticiais peritubulares renais e 10%, no 

fígado e em outros locais. Não existem reservas pré formadas e o estímulo para 

produção de EPO é a hipóxia tecidual, ou seja, quando há redução nos níveis de 

oxigênio nos tecidos (COLE; KRAMER, 2016; HOFFBRAND; MOSS, 2013a). 

O progenitor multipotente sofre ação da interleucina-3 (IL-3) e fator estimulador de 

células-tronco (SCF), diferenciando-se na célula progenitora CFU-GEMM (unidade 

formadora de colônias granulocítica, eritrocítica, monocíticas e megacariocíticas). A 

CFU-GEMM origina as BFU-E (unidade de formação explosiva eritroide), que é a 

primeira célula precursora da linhagem eritróide, compreendendo a fase da eritropoese 

eritropoetina-independente, embora as formas mais maduras já expressem receptores 

para esse fator de crescimento. As BFU-E dão origem à CFU-E (unidade formadora de 

colônia eritróide), que provém da primeira divisão da célula-tronco, o que depende da 

atuação da eritropoetina e da necessidade de oxigenação tecidual (ZAGO; CALADO, 

2013). Esta célula se encontra presente apenas na medula óssea e em quantidades 

bastante reduzidas. A CFU-E se diferencia em pró-eritroblasto (PERTB), sendo esta a 
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primeira célula reconhecível na medula com comprometimento eritróide. Possui um 

núcleo que ocupa quase toda sua extensão celular, posicionado na região central da 

célula, com cromatina delicada e presença de dois ou três nucléolos (COLE; KRAMER, 

2016; HOFFBRAND; MOSS, 2013a). 

O pró-eritroblasto, por meio de várias divisões celulares origina uma série de 

eritroblastros progressivamente menores, são esses; eritroblasto basófilo (ERTBB); 

eritroblasto policromatófilo (ERTBP) e eritroblasto ortocromático (ERTBO) (Figura 1). 

Esses eritroblastos possuem conteúdo hemoglobínico gradualmente maior no citoplasma 

que vai perdendo sua tonalidade azul à medida que perde seu RNA e o aparelhamento 

de síntese proteica, enquanto a cromatina nuclear trona-se mais condensada. Por fim, 

encerram-se as divisões e por meio da maturação o ERTBO dá origem aos reticulócitos 

(COLE; KRAMER, 2016; HOFFBRAND; MOSS, 2013a). 

O eritroblasto maduro na medula óssea expele seu núcleo, resultando em um 

estágio de reticulócito, em que ainda contém RNA ribossômico e é capaz de sintetizar 

hemoglobina. Os reticulócitos permanecem de um a dois dias na medula óssea e 

também circulam no sangue periférico pelo mesmo tempo antes de amadurecer, 

sobretudo no baço, assim perdem seus ribossomos e param de sintetizar hemoglobina, 

formando por fim os eritrócitos. Os glóbulos vermelhos resultam da continuação do 

processo de amadurecimento celular, pois os reticulócitos também não se dividem. 

Nesta fase, perde-se toda substância basófila, a formação de hemoglobina está 

completa e a célula ganha a circulação sanguínea, por cerca de 80-120 dias. No final de 

sua vida útil, eles se tornam senescentes e são removidos da circulação. Apenas em 

condições anormais são visualizadas células vermelhas nucleadas no sangue periférico 

(HOFFBRAND; MOSS, 2013a; COLE; KRAMER, 2016). 
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Figura –  1: Sequência maturacional do desenvolvimento de eritrócitos. 

Adaptado de Hoffbrand;Moss, 2013. 

 

A principal função dos eritrócitos é o transporte de O2 aos tecidos e o retorno de 

dióxido de carbono (CO2), dos tecidos aos pulmões. Para executar essa troca gasosa, os 

eritrócitos contêm uma proteína especializada, a hemoglobina (Hb). Cada eritrócito 

contém aproximadamente 640 milhões de moléculas de Hb. A estrutura da Hb apresenta 

quatro cadeias polipeptídicas, que formam um tetrâmero e se ligam a quatro 

grupamentos prostéticos heme, que são constituídos por um anel tetrapirrólico, a 

protoporfirina IX, com um átomo de ferro incorporado ao centro (Figura 2) 

(HOFFBRAND; MOSS, 2013a). 
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Figura – 2: Representação esquemática da estrutura molecular da hemoglobina. 

 (fonte: adaptado de www.fcav.unesp.br/departamentos/tecnologia/estrutura-das-proteinas.pdf) 

 
No adulto, predomina a hemoglobina A (Hb A) que apresenta duas cadeias 

polipeptídicas, contendo 141 aminoácidos, denominadas cadeias alfa (α) e um par de 

cadeias idênticas contendo 146 aminoácidos, designadas cadeias beta (β) (ASSIS; 

PUGLIESE, 2012). Assim a hemoglobina A é representada por α2 β2 e constitui cerca de 

95% - 98% da hemoglobina total, a partir dos seis meses de idade. Durante a gestação, 

há uma variação nas cadeias globínicas sintetizadas, sendo que algumas entram apenas 

na composição das hemoglobinas embrionárias GowerI, Gower II e Portland I, formadas 

apenas na fase pré-natal. Ao nascimento a hemoglobina fetal, formada por duas cadeias 

alfa e duas cadeias gama (α2 γ2), é o principal componente hemoglobínico, ocorrendo 

uma gradativa redução até os seis meses de idade (0,5 – 1%). Existe também a 

hemoglobina A2, que por sua vez, representa cerca de 2% da hemoglobina total em 

adultos, possuindo duas cadeias proteicas alfa (α) e duas cadeias proteicas delta (δ) 

(WENNING et al. 2007). 

 

 

Heme 
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2.1.1 Inclusões Intra-eritrocitárias 

Na circulação o eritrócito tende a ser fluido e passar repetidas vezes pela 

microcirculação, para que a Hb esteja em contato estreito com os tecidos e assim possa 

exercer as trocas gasosas. Para que isso ocorra, é importante a integridade da 

membrana eritrocitária, o conteúdo enzimático para gerar energia e proteger a célula 

contra oxidação, a quantidade de hemoglobina, assim como condições plasmáticas 

adequadas. Uma vez, que ocorram alterações em alguns desses aspectos, que podem 

ser provenientes de doenças constitucionais, adquiridas, agentes agressores (químicos, 

físicos, imunológicos, infecciosos ou parasitários) ou medicamentos, os eritrócitos podem 

sofrer alterações no tamanho, na forma, nas propriedades de coloração, na sua 

distribuição no esfregaço de sangue e podem apresentar, eventualmente, inclusões em 

seu interior (GUALANDRO, 2014). 

Variações na morfologia eritrocitária podem ser devido à presença de 

remanescente de material nuclear ou de mitocôndrias ou à presença de micro-

organismos no seu interior. A morfologia anormal dos eritrócitos ou inclusões pode 

fornecer informações úteis para o diagnóstico de sua causa e pode estar associada a 

casos de anemias (GUALANDRO, 2014). Inclusões eritrocitárias podem ser observadas 

em esfregaços sanguíneos em diversas condições, algumas podem ser vistas pela 

coloração de rotina, porém outras necessitam de colorações especiais, com corantes 

supravitais. Dentre essas inclusões temos, por exemplo; Corpúsculos de Pappenheimer, 

que são pequenas inclusões basofílicas compostas de hemossiderina dispersas de modo 

irregular, na periferia do eritrócito, vistas em casos de síndromes mielodisplásicas. São 

pouco visíveis na coloração usual, mas facilmente evidenciadas pela coloração de Perls 

(para ferro); Corpúsculos de Howell-Jolly, que são remanescentes de material nuclear, 

devido a mitoses anômalas. Apresentam-se como pequenos pontos basofílicos, 

geralmente únicos. Vistos após esplenectomia ou asplenia funcional, como nas doenças 

falciformes, também em doenças com diseritropoese (anemia megaloblástica, 

mielodisplasias, etc.); Anéis de Cabot, que são restos do fuso mitótico, vistos em 

anemias megaloblásticas, nas anemias hemolíticas (AH) e após esplenectomia. Existem 

outras inclusões a serem citadas, porém no presente estudo estaremos abordando 

inclusões como, precipitado de Hemoglobina H e Corpúsculos de Heinz, que necessitam 
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da coloração supravital para sua visualização (FAILACE et al, 2009a; HOFFBRAND; 

MOSS, 2013a). 

 

2.1.1.1 Hemoglobina H 

Em 1955, foi descrita pela primeira vez uma nova Hb, que foi denominada de 

Hemoglobina H. Esta Hb apresentava características instáveis, formando corpúsculos de 

inclusões nos eritrócitos visualizados, quando submetidos à incubação com cortantes 

supravitais. A partir de técnicas de hibridização e por análises bioquímicas, possibilitou 

comprovar que a Hb H era composta por tetrâmeros de globinas betas (β). Sugeriu-se 

então que a presença desta Hb seria proveniente de uma doença causada por defeito 

nos genes alfa (α) (NAOUM, 2010a) 

A Hb H é descrita então, como um precipitado resultante do desbalanceamento 

entre as sínteses de globinas α e β da hemoglobina, geralmente vista em casos de 

talassemia alfa. A globina β continua sendo sintetizada normalmente e, por isso, 

ocasiona o excesso de globinas β livres, que se juntam para formar tetrâmeros de 

cadeias β. A associação de quatro cadeias β formam a Hb H (β4) e quatro cadeias y Hb 

Barts (y4) (WEATHERALL, 2001). Esses tetrâmeros apresentam instabilidade que resulta 

na precipitação dessa hemoglobina sobre a membrana do eritrócito, diminuindo 

consequentemente a sobrevida das hemácias. A investigação da Hb H se dá através da 

pesquisa de corpúsculos de inclusão, utilizando-se corantes supravitais, tais como novo 

azul de metileno e/ou azul de cresil brilhante. Este método possibilita a visualização dos 

corpos intra-eritrocitários formados pela precipitação dos tetrâmeros de cadeias 

globínicas que se apresentam como pequenos pontos azulados, com a aparência de 

―bola de golfe‖ (Figura 3), técnica esta utilizada para auxiliar o diagnóstico de α 

talassemia (FUCHAROEN; VIPRAKASIT, 2009). A pesquisa de Hb H pode ser realizada 

também através de análise eletroforética em acetato de celulose em ph 8,6, o que 

permite a visualização de bandas de Hb H (CANÇADO, 2006). 
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Figura – 3: Precipitados  de Hb H na doença de Hb H, após incubação do sangue total com novo 

azul de cresil brilhante a 37ºC/1 hora. 

 

(fonte: hemoglobinopatias.com.br/d-falciforme/traço) 

 

 

 

2.1.1.2 Corpúsculo de Heinz 

 

 Os corpos de Heinz, também chamados de ―corpos de Heinz-Ehrlich, são 

inclusões intra-eritrocitárias compostas de hemoglobina desnaturada. Essas inclusões 

foram descritas pela primeira vez com precisão em 1890, por um médico alemão 

chamado Robert Heinz, porém já vinham sendo observadas por outros pesquisadores 

tanto em animais experimentais quanto em humanos, associado à exposição a toxinas 

industriais (WEBSTER,1949).  

Os corpúsculos de Heinz são produtos da desnaturação da hemoglobina, que 

podem ser vistos como precipitados na membrana do eritrócito sob forma de estruturas 

circulares (Figura 4). Esses corpúsculos podem  ser vistos como objetos refratários 

esfregaço sanguíneo não corados, se a iluminação for reduzida abaixando o 

condensador do microscópio. Eles também podem ser observados por iluminação de 

fundo escuro ou microscopia de contraste de fase. No entanto, é preferível procurá-los a 

partir da coloração supravital, com corantes como, novo azul de metileno, azul de cresil 

brilhante e violeta de metila (BAIN; BRIGGS, 2017). Não sendo possível observá-los por 

meio de coloração panótica, entretanto pode ser utilizado May-Grunwald-Giemsa como 

contra corante a fim de diferenciar os tipos de grânulos nos eritrócitos. Uma vez que, na 

contra coloração, os reticulócitos são restituídos, mas não os corpos de Heinz (GASSER, 

1959). Em tamanho os corpúsculos de Heinz variam de 1 a 3 μm. Um ou mais podem 

http://www.hemoglobinopatias.com.br/d-falciforme/traco.htm
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estar presentes em uma única célula e geralmente se encontram próximos à membrana 

celular podendo causar uma protusão na membrana (BAIN; BRIGGS, 2017). 

A presença dos corpos de Heinz ocorre devido a algum tipo de estresse oxidativo, 

como em casos de AH em pacientes com deficiência de G6PD, na agressão aos 

eritrócitos por produtos oxidantes e por Hb instáveis, por exemplo. Podem ser vistos 

também no sangue de alguns bebês prematuros normais durante as primeiras semanas 

de vida. Eles, bem como os corpos de Howell-Jolly, também podem ocorrer em casos de 

agenesia esplênica ou esplenectomia. Quando a proporção de eritrócitos com corpos de 

Heinz é maior que 1 para 1000 eritrócitos normais é indicativo de processos oxidativos 

da hemoglobina. Nas doenças das células falciformes é comum a presença elevada de 

corpos de Heinz em proporções variáveis entre 1:50 a 1:200. Esta inclusão intra-

eritrocitária pode ser correlacionada à presença de poiquilócitos, como bite cells e blister 

cells, que se formam após a extrusão ou pela ação de macrófagos, de proteínas 

desnaturadas precipitadas na membrana eritrocitária (GASSER,1959; SHINTON, 1969; 

GREENBEG 1976). 

 

Figura 4 – Corpúsculo de Heinz na membrana eritrocitária, em casos de esplenectomia. 

(fonte: adaptado de theartofmed.wordpress.com/inclusion-bodies-of-red-blood-cells/) 
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A formação desta inclusão se dá devido desnaturação oxidativa da hemoglobina. 

Este processo ocorre quando a molécula de Hb, devido a alguma condição tóxica ou por 

deficiência enzimática, por exemplo, passa a não obedecer a um dinamismo que inclui a 

transformação do seu estado oxigenado (Oxi-Hb) para a forma oxidada (Meta-Hb) e vice-

versa. A formação de Meta-Hb envolve a transferência de elétrons do ferro do grupo 

heme, com liberação de radicais superóxidos. Em condições aumentadas de formação, a 

Meta-Hb redutase não consegue manter o equilíbrio entre Oxi-Hb e Meta-Hb, o que 

acarreta na perda do grupamento heme. Esses subprodutos de globinas desprovidas do 

grupamento heme, conhecidos como hemicromos se precipitam nos eritrócitos, sob 

forma de Heinz. Essa adesão dos corpos de Heinz às proteínas de membrana causa 

alterações na camada lipo-protéica e em especial da proteína banda-3, expondo-a 

externamente. Essa exposição permite o reconhecimento imunológico pelos fagócitos do 

sistema retículo-endotelial do baço. A ação dos macrófagos, ao retirar por fagocitose os 

corpos de Heinz causa a deformação dos eritrócitos, resultando as células ―mordidas‖, 

ou bite cells. As hemácias que apresentam corpos de Heinz possuem dificuldade de fluir 

pela microcirculação do baço, sendo assim fagocitadas e induzindo a anemia hemolítica 

(NAOUM; NAOUM, 2010). 

2.2 Classificações das anemias  

As síndromes anêmicas podem ser funcionalmente classificadas, em três 

mecanismos fisiopatológicos: redução da produção ou proliferação, defeito maturacional 

e encurtamento da sobrevida. Nesta classificação, as anemias podem ser consideradas 

regenerativas, quando ocorre um aumento dos reticulócitos,ou hiporregenerativas, se o 

número de reticulócitos encontra-se normal ou diminuído. Através dos índices 

eritrocitários, VCM (volume corpuscular médio) e HCM (hemoglobina corpuscular média), 

as anemias podem ser morfologicamente classificadas em normocítica normocrômica, 

macrocítica normocrômica e microcítica hipocrômica (SILVA et al, 2016). 

As anemias são consideradas normocíticas normocrômicas quando estes índices 

encontram-se dentro dos limites de referência, ou seja, a população eritrocitária 

encontra-se morfologicamente normal, com VCM entre 80 e 99 fL e a HCM no intervalo 

de 27 a 32 pg. Nesta categoria incluem-se as anemias observadas em pacientes com 

doenças hematológicas como leucemias, mielodisplasias, gamopatias, com insuficiência 

renal e na fase inicial das anemias carenciais (SILVA et al, 2016). A categoria de anemia 
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macrocítica normocrômica, corresponde a uma condição na qual as hemácias possuem 

um tamanho maior que o normal, evidenciado através do VCM que se encontra acima de 

96 fL e a HCM apresenta-se dentro dos índices de normalidade. De acordo com a 

etiologia, as anemias macrocíticas são divididas em megaloblásticas, quando associadas 

a deficiências nutricionais (por exemplo, vitamina B12 e folato), e não megaloblásticas, 

se causada por distúrbios primários da medula óssea (por exemplo, mielodisplasia e 

leucemia), drogas e outras doenças crônicas (ASLINIA et al, 2006). 

2.2.1Anemia microcítica hipocrômica 

As anemias microcíticas hipocrômicas ocorrem devido à deficiência da síntese 

de hemoglobina, que causa diminuição do volume e da cor dos eritrócitos (MELO-

REIS et al, 2006) e são caracterizadas pela redução dos índices hematimétricos, 

VCM inferior a 80fL e HCM abaixo de 27 pg. A presença de microcitose e hipocromia 

pode sugerir o diagnóstico de anemia por deficiência de ferro, anemia das doenças 

crônicas e talassemias (alfa e beta). Sendo assim, é de extrema importância um 

diagnóstico laboratorial adequado, para o esclarecimento da anomalia em questão, 

uma vez que cada qual apresenta causa, patogênese, prognóstico e tratamento 

inteiramente diferentes (MATOS et al, 2008). 

2.2.1.1 Anemia por deficiência de ferro 

Por se tratar de um dos principais determinantes causais de anemia, a anemia 

ferropriva, também conhecida por anemia por deficiência de ferro (ADF) é a carência 

nutricional mais prevalente no mundo. Assume-se que cerca de 50% dos casos de 

anemia sejam provenientes dessa deficiência, porém a proporção varia entre os 

diferentes grupos populacionais e áreas de acordo com suas condições locais. A ADF se 

dá principalmente em populações que possuem carência nutricional, com ingestão ou 

absorção inadequada de ferro; baixo nível sócio-econômico e educacional; presença de 

infestações endêmicas e no período de vida quando as necessidades de ferro são 

especialmente altas, ou seja, crescimento e gravidez (OMS, 2008). 

Nos países desenvolvidos, a causa dominante da presença de deficiência de ferro 

é a perda crônica de sangue, sobretudo uterina e no trato gastrointestinal. Enquanto em 

países subdesenvolvidos pode ocorrer deficiência de ferro como resultado de uma dieta 

pobre, consistindo principalmente de cereais e verduras, ao longo de toda a vida.  
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Em adultos a deficiência dietética raramente é um determinante causal isolado de 

anemia ferropênica, porém pode ser causa coadjuvante, como na gravidez, quando se 

associa ao excesso da demanda de ferro. Outras causas de ADF que atingem este 

grupo etário são doações sucessivas de sangue; gravidez repetida sem suplementação 

adequada e defeitos na absorção. Nas crianças, a prematuridade; dieta láctea sem 

complementação apropriada e dieta carente são fatores que predispõe à deficiência de 

ferro neste grupo. Outro fator que auxilia no surgimento de ADF e pode acometer tanto 

adultos como crianças, são as verminoses, como por exemplo, ancilostomíase e 

estrongiloidíase que causam ou gravam a deficiência de ferro (FAILACE et al, 2009b; 

PROTOLOCO CLÍNICO E DIRETRIZES TERAPÊUTICAS, 2014) 

O ferro é absorvido no duodeno e na parte superior do jejuno. Essa absorção é 

determinada pelo tipo de molécula de ferro e de quais outras substâncias estão sendo 

ingeridas juntas. O ferro pode ser encontrado na forma ferrosa ou hemática ou na forma 

férrica ou não-hematínica. A forma ferrosa é encontrada na hemoglobina e mioglobina e 

é proveniente de carnes em geral, enquanto o ferro férrico é procedente de alimentos 

vegetais. A absorção do ferro não heme é reduzida por alguns itens alimentares, como 

por exemplo, fitatos de fibras vegetais e polifenóis; cereais e alguns antibióticos. O ferro 

ferroso possui uma alta biodisponibilidade e é rapidamente absorvido após sua ingestão. 

Já a absorção do ferro férrico consiste da captação do mesmo reduzindo-o a ferro 

ferroso, pela ação do ácido clorídrico presente no suco gástrico (HOFFBRAND, 2013b; 

GROTTO, 2008; GROTTO 2010a). 

A quantidade corporal do ferro se encontra em torno de 50 mg/Kg. Sendo 75% 

encontrados ligados ao grupo heme da Hb; 25% ligados a ferritina e hemossiderina que 

são compartimentos armazenadores do ferro e cerca de 2% encontram-se ligados à 

transferrina sérica no plasma. O ferro das células da mucosa intestinal é transferido para 

a transferrina, uma proteína transportadora de ferro sintetizada no fígado. A transferrina 

conduz e transfere o ferro aos tecidos que possuem receptores específicos, 

principalmente para os eritroblastos na medula óssea, que incorporam o ferro recebido 

na molécula de Hb (Figura 5). Esta proteína possui uma meia-vida plasmática de oito 

dias e é expelida para reutilização. A síntese de transferrina aumenta com a deficiência 

de ferro, mas diminui com qualquer tipo de doença crônica. Os eritrócitos são destruídos 

nos macrófagos do sistema reticuloendotelial e o ferro é liberado da hemogolobina e 
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entra no plasma suprindo a maior parte do ferro da transferrina. Só uma pequena fração 

restante do ferro da transferrina plasmática vem da dieta (HOFFBRAND; MOSS, 2013b; 

GROTTO 2010b). 

 

Figura 5 - Ciclo diário do ferro. (Fonte:Hoffbrand; Moss, 2013) 

 

O ferro não utilizado na eritropoese é transferido pela transferrina, para o pool de 

armazenamento. Uma quantidade de ferro é armazenada nas células reticuloendoteliais, 

como ferritina e hemossiderina. A ferritina é um complexo protéico hidrossolúvel, que se 

localiza essencialmente no fígado, mas também pode ser encontrada na medula óssea; 

baço; eritrócitos e no soro, sendo a mais importante proteína de reserva do ferro. A 

ferritina pode ser encontrada sob a forma de depósitos intracitoplasmáticos, inclusões 

lisossômicas ou como aglomerados visíveis ao microscópio (hemossiderina) (GROTTO, 

2010a; HOFFBRAND; MOSS, 2013b). 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADgado
https://pt.wikipedia.org/wiki/Microsc%C3%B3pio
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A deficiência de ferro se desenvolve em estágios que são caracterizados por longos 

períodos de balanço negativo deste elemento que podem levar ao esgotamento das 

reservas do organismo. No primeiro estágio, a necessidade de ferro excede sua 

ingestão, causando depleção progressiva dos depósitos de ferro da medula óssea. À 

medida que os estoques diminuem, há elevação da absorção dietética de ferro. No 

segundo estágio, a série vermelha ainda encontra-se normal, porém há diminuição dos 

níveis de ferro sérico, ferritina e transferrina, e consequente aumento da capacidade total 

de ligação de ferro. Vale ressaltar que níveis de ferro sérico abaixo dos valores normais 

não indicam necessariamente uma carência orgânica desse mineral, visto que o mesmo 

pode estar alterado na presença de processos infecciosos. E o terceiro e último estágio é 

quando a quantidade de ferro é inadequada para a síntese de Hb, resultando em 

quantidades de Hb abaixo dos valores estabelecidos. Na deficiência de ferro só ocorre 

anemia quando já há depleção completa dos depósitos. Á medida que a condição evolui 

o paciente mostra sinais e sintomas gerais de anemia (CARVALHO et al., 2006; PINTO, 

2008). 

O diagnóstico de ADF pode ser estabelecido através da realização da anamnese 

do paciente juntamente com exames laboratoriais. Esses exames incluem; hemograma, 

que irá avaliar hematoscopia, níveis de Hb e Hematócrito. Inicialmente a anemia se 

apresenta como normocítica/normocrômica, tornando-se microcítica e depois, 

hipocrômica. É realizado também o exame de Capacidade de Cinética do Ferro (CCF), 

que vai avaliar o ferro sérico, que se encontra reduzido em ADF (VR: 60 a 150 mcg/dL); 

Capacidade total de ligação do ferro (TIBIC), que representa o somatório dos sítios de 

ligação das moléculas de transferrina circulantes e se encontra elevado na anemia 

ferropriva (VR: 250-360 mcg/dL) e Saturação da Transferrina, que representa o 

percentual de ferro ligado à transferrina e possui valores reduzidos na presença da 

anemia (VR: 20 – 40%) (PROTOLOCO CLÍNICO E DIRETRIZES TERAPÊUTICAS, 

2014; GROTO, 2010b). 

Outro exame que auxilia no diagnóstico de ADF, é a dosagem de ferritina sérica, 

que avalia os estoques de ferro no organismo e em casos de anemia ferropênica se 

encontra em níveis baixos (ferritina abaixo de 30 mcg/dL) (PROTOLOCO CLÍNICO E 

DIRETRIZES TERAPÊUTICAS). 
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2.2.1.2 Anemia de doença crônica 

A anemia de doença crônica (ADC), também designada por anemia da inflamação 

ou anemia da inflamação crônica, é uma condição associada às doenças inflamatórias 

crônicas como artrite reumatóide, às infecções crônicas como tuberculose ou infecções 

fúngicas sistêmicas e a doenças neoplásicas (Quadro 1). Comparada à anemia 

ferropriva, a ADC ocorre com uma menor frequência na população geral, porém assume 

grandes proporções em ambientes hospitalares, sendo causa comum de anemia em 

pacientes internados (POGGIALI et al, 2014). A ADC corresponde a uma anemia 

microcítica/hipocrômica, leve a moderada, caracterizada por hipoferremia. Ou seja, 

ocorre diminuição da concentração do ferro sérico e TIBC mesmo na presença de 

estoques adequados ou até mesmo aumentados de ferro (CANÇADO; CHIATTONE, 

2002). 

 

Quadro 1- Condições patológicas associadas à Anemia de Doença Crônica 

Infecções Crônicas (fúngicas, bacterianas, virais) 

Tuberculose, bronquiectasia, abcesso pulmonar, pneumonia 

Endocardite, miocardite, osteomielite, meningite 

Doença inflamatória pélvica, Infecção pelo HIV, parvovírus B19 

Doenças Inflamatórias Crônicas 

Artritereumatóide, febre reumática, lúpus 

Doença de Crohn, sarcoidose 

Doenças Neoplásicas 

Linfoma, Mieloma Múltiplo, Carcinoma 

 

Os principais mecanismos fisiopatológicos envolvidos na ADC são: a redução da 

sobrevida da hemácia; diminuição da produção da eritropoetina e consequente 

diminuição da respostada medula óssea a ação a eritropoetina. A principal situação 

relacionada ao seu desenvolvimento, é que devido a essa resposta inflamatória crônica, 
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ocorre a liberação de mediadores inflamatórios. As citocinas pró-inflamatórias atuam no 

fígado fazendo com que se libere hepcidina. O aumento dessa proteína acarreta a 

retenção do ferro nos macrófagos, hepatócitos e enterócitos duodenais (local onde 

ocorre a absorção do ferro), impedindo o efluxo normal de ferro para o plasma (MEANS, 

2004). 

O diagnóstico diferencial com a anemia por déficit de ferro é importante, no entanto, 

estas duas condições podem coexistir, tornando-se essencial uma avaliação laboratorial 

criteriosa. Os aspectos hematológicos característicos são: anemia leve e não progressiva 

(Hb raramente abaixo de 9g/dL), podendo ser mais severa dependendo da gravidade da 

doença; ferro sérico e TIBC diminuídos; ferritina sérica normal ou alta; depósitos normais 

de ferro (reticuloendotelial) na medula óssea, mas ferro nos eritroblastos diminuído. A 

concentração de hepcidina no sangue e na urina pode constituir uma ferramenta útil no 

diagnóstico diferencial com outros tipos de anemia. A anemia é corrigida somente com 

sucesso do tratamento da doença basal, não respondendo ao tratamento com ferro. 

(HOFFBRAND; MOSS, 2013b). 

 

2.2.1.3 Alfa Talassemia 

Outras possíveis causas de microcitose e hipocromia são as síndromes 

talassêmicas, essas são determinadas por mutações nos genes de cadeias globínicas, 

que resultam em desequilíbrio na produção destas (SONATI; COSTA, 2008). Segundo 

REIS et al, (2017), o primeiro relato científico sobre talassemia se deu em 1925 por 

Cooley & Lee que descreveram os achados hematológicos e clínicos efetuados em 

quatro crianças que apresentavam anemia grave. Sendo conhecida por muito tempo, por 

anemia do mediterrâneo ou anemia de ―Cooley‖, quando em 1936, o termo talassemia 

usado pela primeira vez. Onde, em grego, ―thalassa‖ significa mar, e ―aima‖, doença do 

sangue para designar uma anemia altamente prevalente na região do mar mediterrâneo. 

Posteriormente, com o avanço científico passou-se a conhecer melhor as formas de 

herança e as mutações dos genes, podendo-se então classificá-las conforme as 

manifestações clínicas e laboratoriais, (WEATHERALL, 2001). 
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As síndromes talassêmicas, se classificam como alfa (α) talassemia ou beta (β) 

talassemia sendo essas as mais freqüentes, podendo aparecer também em formas 

mistas (CARVALHO, 2003; LISOT; SILLA, 2004). Situações mais raras envolvem a 

redução de síntese conjunta de globinas delta e beta (talassemia δ β) ou de delta, beta e 

gama (talassemia δ, β, γ) (CLARKE; HIGGINS, 2000).  

A α-talassemia constitui um grupo de doenças hereditárias com ampla distribuição 

mundial, sendo a mais prevalente alteração genética da hemoglobina. Esta provém da 

deleção total (α 0) ou parcial (α+) dos genes α (NAOUM, 2010b). Esta síndrome 

talassêmica ocorre devido à deficiência de síntese de uma ou mais cadeias α da 

hemoglobina, acarretando no aumento de concentração de cadeias beta (β) o que pode 

originar tetrâmeros de cadeias β denominados Hb H (WEATHERALL, 2001). A Hb H é 

uma hemogolobina anormal, cuja molécula é formada somente por globinas β. Devido à 

menor síntese de cadeias alfa, ocorre um excesso de cadeias não alfa que se 

tetramerizam formando a Hb H (β4) no adulto ou Hb Bart's (γ4) no recém-nascido. Uma 

das formas de identificar a talassemia α se dá pela presença de Hb H nos eritrócitos. 

Para evidenciá-la é necessário induzir sua precipitação com corantes supravitais 

(NAOUM, 2010b). 

Com os avanços científicos a partir da década de 1970, tornou-se possível elucidar 

a estrutura genética e molecular, bem como a localização e organização dos genes α. 

Foi determinado que, em indivíduos normais, as células diplóides contêm quatro genes 

codificantes para as cadeias α da hemoglobina (α2 α1 /α2 α1 ), presentes no 

cromossomo 16, portanto, dois em cada cromossomo 16 (WEATHERALL, 2004).  De 

acordo com NAOUM (2010b), as talassemias α provêm da deleção de uma ou mais 

genes α. Sendo devidamente representados como: deleção de um (1) gene alfa (-,α 

/α,α), deleção de dois (2) genes alfa (-,-/α ,α ) ou (-,α /-,α ), de três (3) (-,-/-,α ) e de 

quatro (4) (-,-/-,-). Assim, do ponto de vista clínico, as síndromes alfa talassêmicas são 

classificadas em: portador ―silencioso‖ (deleção de um gene α),  traço talassêmico α 

(deleção dois genes α), doença da Hb H (três genes α afetados) e síndrome da hidropsia 

fetal (quatro genes α afetados), respectivamente (Figura 6). A maioria das talassemias 

obedece ao modelo de herança Mendeliana, caracterizado pela falta de sintomas clínicos 

nos heterozigotos e pela gravidade clínica nos homozigotos.  
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Figura 6 – Esquematização dos tipos de deleção que causam talassemia alfa (α). 

(Fonte: Naoum, 2010). 

 

A perda de todos os quatro genes suprime por completo a síntese de cadeia α, 

que parte fundamental da Hb. Esses pacientes apresentam anemia muito grave, com 

hemoglobina inferior a 7g/dL, eritroblastose fetal, edema, grande aumento do baço e do 

fígado.  Esse defeito é incompatível com a vida e leva a morte in útero, sendo conhecida 

como hidropsia fetal. Três deleções do gene α provocam anemia microcítica hipocrômica 

moderadamente severa (Hb 7-11 g/dL) com esplenomegalia, que é conhecida como 

doença de Hb H, onde é possível detectar a Hb H (β4) nos eritrócitos desses pacientes. 

A detecção pode ser feita por eletroforese ou coloração supravital. No caso de portador 

silencioso, esse é o tipo mais comum entre as talassemias α e corresponde a um quadro 

assintomático. Em geral não se associam à anemia, embora o VCM e HCM sejam 

discretamente baixos. O traço α talassêmico ocorre a deleção de dois genes. Os 

portadores apresentam microcitose com alterações da morfologia eritrocitária e discreto 

grau de anemia (Hb: 11 a 13g/dL, VCM e HCM diminuídos). A tabela 1 apresenta um 

resumo dessas quatro condições de talassemia α (HOFFBRAND; MOSS, 2013c; 

NAOUM, 2010b).  

O diagnóstico de talassemia α se dá através da pesquisa de Hb H e análise 

eletroforética. A análise do traçado eletroforético permite a visualização de bandas de Hb 

H, o que sugere a talassemia α. Devido a Hb H ser instável e se desnaturar com 

facilidade, o que dificulta a visualização, é importante que o profissional do laboratório 

seja previamente informado pelo médico requisitante, sobre a suspeita de talassemia α. 

A pesquisa intra-eritrocitária de Hb H é um teste simples e de baixo custo, sua presença 

no sangue periférico confirma o diagnóstico de talassemia α e sua realização está 

indicada em indivíduos que apresentem microcitose e hipocromia, independentemente 
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da presença ou ausência de anemia. O diagnóstico molecular de talassemia α está 

indicado para o período pré-natal, estudos populacionais e para o diagnóstico ou 

confirmação diagnóstica dos casos de talassemia (CANÇADO, 2006). 

Tabela 1 – Classificação clínica das talassemias alfa. 

Tipo de Talassemia 
Deleção do 

gene 
Alterações 

hematológicas 
Alterações 

clínicas 
Alterações  

laboratoriais 

Portador silencioso 
 

(-,α / α, α) Discreta microcitose ou 
normocitose 

Anemia mínia ou ausente 
 

 
Talassemia alfa 

mínima 

Traços de Hb H 
na eletroforese  

 
P.I.E de Hb H: 
1/1.000 a 2.000 

 
 
Traço talassêmico 
 

(-,- / α, α) ou 

(-,α / -, α) Microcitose hipocromia 
Anemia leve 

Geralmente 
assintomático 

 
Talassemia alfa 

menor 

Hb H ~ 2% 

P.I.E de Hb H: 

1/250 a 500 

 
 
Doença de Hb H 
 

(-,- / -, α) 

Microcitose hipocromia 
Anemia moderada 

Talassemia alfa 
intermediária 

Hb H: 10~20% 

P.I.E de Hb H 
em todosos 
campos do 
microscópio 

 
 
Hidropsia fetal 
 
 

(-,- / -, -) 
Anisocitose poiquilocitose 

eritroblastose 
Anemia severa 

Morte neonatal 
 

Talassemia alfa 
maior 

HbBart’s:  

80-100% 

Hb H: 10-20% 

     
P.I.E: Pesquisa intra-eritrocitária    (Fonte: Adaptado de Naoum 2010) 

 

2.3 Anemia Hemolítica   

Com base na classificação das anemias quanto à resposta da medula óssea, as 

anemias regenerativas se dividem em anemia não hemolítica e anemia hemolítica (AH). 

Dentre as anemias não hemolíticas, se encontra a anemia pós-hemorrágica que decorre 

de uma perda sangüínea exagerada. Podem assumir formas agudas, quando provêm de 

hemorragias abruptas e volumosas, ou crônicas, quando se seguem a pequenas perdas 

sangüíneas persistentes. Em relação à AH, esta representa uma condição em que a taxa 

de destruição dos eritrócitos está aumentada e a capacidade da medula óssea em 

responder a este processo não se encontra prejudicada. As anemias hemolíticas são 

categorizadas, como hereditária ou adquirida; e intravascular ou extravascular, baseado 
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no local onde ocorre a hemólise, na circulação ou no interior dos macrófagos no baço ou 

fígado. As hereditárias resultam de defeitos intrínsecos dos eritrócitos enquanto as 

adquiridas em geral se originam de alteração extracorpuscular ou ambiental (RUIZ; 

CERVANTES, 2015; SILVA et al 2016). 

Diversos fatores podem acarretar uma destruição prematura dos eritrócitos. As 

causas adquiridas mais comuns de AH são autoimunidade, microangiopatia e infecção. A 

hemólise imunomediada, decorre de anticorpos para antígenos da superfície do glóbulo 

vermelho e pode ser secundária a malignidades, distúrbios autoimunes, drogas e 

reações transfusionais.  São caracterizadas por testes direto de antiglobulina (DAT) 

positivo, também conhecido como teste de Coombs. A doença pode ocorrer em qualquer 

idade, em ambos os sexos, apresenta-se como AH de severidade variável. Pode ocorrer 

de forma isolada, em associação com outras doenças ou surgir em alguns pacientes 

como resultado de tratamento com metildopa. Já a anemia hemolítica microangiopática 

ocorre quando a membrana eritrocitária é danificada na circulação ocasionando algum 

tipo de lesão na microvasculatura, levando à hemólise intravascular. A AH adquirida 

pode ocorrer também, devido a agentes infecciosos como malária que invadem os 

glóbulos vermelhos. Em mais de 50% dos casos, há sinais precoces de hemólise na 

infecção por P. falciparum (DHALIWA et  al, 2004). 

Em relação às causas hereditárias das AH, essas podem ser ocasionadas por 

enzimopatias; membranopatias e hemoglobinopatias. Nas enzimopatias, temos, por 

exemplo, a deficiência de glicose-6-fosfato-desidrogenase (G6PD), esta é uma desordem 

genética ligada ao cromossomo X, que leva à hemólise na presença de estresse 

oxidativo. A G6PD reduz a nicotinamida-adenina-dinucleotídio-fosfato (NADP), sendo a 

única fonte de NADPH nos eritrócitos e como o NADPH é necessário para produção de 

glutationa reduzida, sua deficiência torna o eritrócito suscetível a estresse oxidante. Há 

no mundo, mais de 400 milhões de pessoas com deficiência de G6PD, sua herança é 

ligada ao sexo acometendo homens e sendo carreada por mulheres. As principais etnias 

afetadas estão no oeste da África, no Mediterrâneo, no oriente Médio e no sudeste da 

Ásia.  A deficiência de G6PD, em geral é assintomática (DHALIWA et al, 2004; 

HOFFBRAND; MOSS, 2013d). GOMES et al., 2013, relatam que em pacientes com essa 

deficiência a hemólise pode ser induzida por alguns tipos de fármacos. O risco e a 
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gravidade da hemólise correlacionam-se com a dose e a duração do tratamento, assim 

como com a presença adicional de estresse oxidativo, como uma infecção. 

 

O diagnóstico dessa deficiência é dado por exames de triagem ou por dosagem 

direta da enzima nos eritrócitos. Durante a crise, a distensão de sangue pode mostrar 

células fragmentadas, em forma de "mordida" ou "vesiculadas", conhecidas como bite e 

blister cells, devido à remoção dos copúsculos de Heinz pelo baço. Os eritrócitos jovens 

possuem um nível mais alto de enzimas, então na fase aguda dessa deficiência a 

dosagem da enzima nos eritrócitos pode fornecer um "falso" nível normal. Uma dosagem 

subsequente depois da fase aguda mostra a baixa atividade de G6PD (DHALIWA et al, 

2004; HOFFBRAND; MOSS, 2013d). 

Membranopatias, como a esferocitose hereditária (EH) comum em europeus do 

norte, é caracterizada por disfunção de uma ou mais proteínas envolvidas nas interações 

verticais entre o esqueleto e a dupla camada lipídica da membrana eritrocitária, gerando 

alteração na flexibilidade da hemácia com destruição periférica precoce. A EH é 

proveniente de uma mutação no cromossomo 13 que leva a uma deficiência de uma 

proteína de membrana, a espectrina. As hemácias têm dificuldades em passar pelos 

capilares e vão perdendo fragmentos de sua membrana plasmática ocorrendo, redução 

de seu diâmetro e a hemoglobina se concentra na célula, dando a característica dessas 

poiquilocitose. Ocorre então uma hemólise intravascular gerando icterícia. Existem 

também outras membanopatias, como por exemplo, a eliptocitose hereditária e os 

ovalocitose hereditária. A eliptocitose hereditária apresenta semelhanças clínicas e 

laboratoriais com a EH, mas em geral é um distúrbio mais leve. Quanto à ovalocitose é 

comum no sudeste da Ásia e ocasionam células rígidas que resistem à invasão por 

parasitos da malária. A maioria dos casos é assintomática e não ocorre anemia 

(DHALIWA et  al, 2004; HOFFBRAND; MOSS, 2013d). 

Outra causa de AH hereditária são as hemoglobinopatias, que podem ser 

estruturais como a anemia falciforme (DHALIWA et al, 2004). Essas são mutações que 

resultam na alteração estrutural ou funcional das moléculas de Hb. Se originam a partir 

de alterações nas sequências dos genes das globinas e/ou devido a processamentos 

indevidos das moléculas de ácidos ribonucléicos mensageiros (RNAm) desses mesmos 

genes. Podem ser divididas, em dois grupos: as variantes estruturais, em que a alteração 
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na estrutura da hemoglobina se dá pela substituição de um aminoácido em uma de suas 

cadeias polipeptídicas e; as hemoglobinopatias por deficiências de síntese ou 

talassemias, em que ocorre desequilíbrio na produção de uma ou mais cadeias da 

globina (SONATI e COSTA, 2008). Dentre as hemoglobinopatias, a Doença Falciforme 

(DF) é a patologia hereditária monogênica mais freqüente e que possui uma alta 

prevalência (LOBO et al. 2013). 

A Doença Falcifome, é então causada por uma mudança no gene da cadeia beta 

da hemoglobina originando uma hemoglobina anormal, a Hb ―S‖, que substitui a 

hemoglobina normal, denominada Hb ―A‖, sendo assim, todas as condições geradas pela 

presença da Hb S são conhecidas, como doença falciforme. Esta afeta a estrutura dos 

eritrócitos alterando a forma bicôncava normal para um crescente. Durante esse 

processo, a mutação da hemoglobina S (HbS) leva à polimerização e precipitação da 

hemoglobina durante a desoxigenação ou desidratação, resultando em falcização, 

adesão anormal de leucócitos e plaquetas, inflamação, hipercoagulação, hemólise e 

hipóxia, além de obstrução microvascular e, finalmente, dano ao órgão. Um indivíduo 

que herda dois genes com esta alteração, um proveniente do pai e outro da mãe, será 

homozigoto para a hemoglobina S (Hb SS), sendo portador da Anemia Falciforme. 

Quando herda a alteração de apenas um dos pais é considerada Traço Falciforme (Hb 

AS) (BARTOLUCCI et al., 2012 ). Existem também certas substâncias que agem sobre 

os eritrócitos causando AH.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4356477/#B7
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3. Objetivos 

 
 
 
 
3.1 Objetivos gerais 
 
Avaliar a utilização da coloração supravital, para evidenciar inclusões intra-eritrocitárias 
em amostras de pacientes voluntários do Hospital Universitário Antônio Pedro. 

 
 
 
 

3.2 Objetivos Específicos 
 
 
 

 Avaliar o corante mais adequado para visualização de inclusões intra-

eritrócitárias. 

 

 Verificar, através da coloração supravital a freqüência de hemoglobina H em 

amostras revelando microcitose e hipocromia. 

 

 Investigar amostras sugestivas de anemias hemolíticas através de indicativos na 

hematoscopia, associando à freqüência de corpúsculos de Heinz. 
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4. Metodologia 

 

4.1 Pacientes e amostras 

 

Inicialmente realizou-se um estudo piloto onde se incluiu amostras de 24 

pacientes que apresentavam microcitose e hipocromia e seis pacientes com amostras 

cuja hematoscopia eram sugestivas de anemia hemolítica em amostras da rotina 

laboratorial. Essas amostras foram analisadas no período de Março de 2019 à Maio de 

2019. Após esta fase de estudo piloto, foram incluídas amostras de 21 pacientes, no 

período de Junho de 2019, com idade entre 19 e 78 anos, de ambos os sexos.  No 

Ambulatório de Coleta do Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP), 20 voluntários 

foram recrutados e uma amostra foi através de indicativos da hematoscopia. Os 

pacientes foram convidados a participar do estudo e ao aceitar, todos os participantes 

da pesquisa assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndice 1), elaborado de acordo com as normas 

estabelecidas pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFF, sendo aprovado, sob CAAE 

07020918.3.0000.5243. Todas as amostras foram analisadas no Laboratório de 

Hematologia do HUAP. 

 

4.2 Desenho do estudo  

 

O presente estudo buscou identificar inclusões intra-eritrocitárias em amostras de 

pacientes voluntários do Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP) através da 

utilização de corantes supravitais. O estudo piloto foi realizado em amostras de 

indivíduos, que revelaram microcitose e hipocromia e em amostras cuja hematoscopia 

eram sugestivas de anemia hemolítica. Para isso, foi realizado um levantamento 

prospectivo dos hemogramas realizados na rotina do laboratório de Hematologia do 

Hospital Universitário Antônio Pedro. Como critério de inclusão, foram selecionados 

hemogramas que apresentavam microcitose, caracterizada por VCM < 80 fL e 

hipocromia com HCM < 27 pg, de acordo com a literatura. 
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Para a pesquisa de anemia hemolítica associada à corpúsculo de Heinz, a seleção 

das amostras foi baseada na presença de poiquilocitose com bite cell, blister cell, 

esquizócitos e drepanócitos na hematoscopia de pacientes anêmicos. As amostras foram 

submetidas à coloração supravital a fim de se buscar inclusões como precipitado de 

hemoglobina H (Hb H) e corpúsculos de Heinz. Após o estudo piloto, foram incluídas 

amostras de 20 pacientes recrutados do Ambulatório de Coleta do HUAP e uma através 

de indicativos da hematoscopia. Todos os pacientes ao aceitarem participar do estudo, 

assinaram o TCLE. Foi utilizado como critério de inclusão, pacientes maiores de 18 anos 

e indicativos da hematoscopia. As amostras foram submetidas à pesquisa de inclusões 

intra-eritrocitárias, como Hb H e corpúsculo de Heinz e contagem de reticulócitos. 

 

4.3 Métodos 

4.3.1 Contagem de Reticulócitos 

 

Descritos como formas transicionais de glóbulos vermelhos por Wilhelm H. Erb em 

1865, os reticulócitos compreendem a eritrócitos imaturos no estágio final de 

diferenciação celular, sendo as células em desenvolvimento entre o eritroblasto e 

eritrócitos maduros. O termo reticulócito se refere às características microscópicas que 

estas células adquirem ao serem submetidas a tratamentos com corantes supravitais, 

como o novo azul de metileno e o azul de cresil brilhante (PIVA et al., 2010). Esses 

corantes conferem aos fragmentos ribonucléicos a aparência de uma fina rede reticular 

ou grânulos dispersos, visível à microscopia óptica, possibilitando sua contagem manual 

(PIERRE, 2002). 

A contagem de reticulócitos no sangue periférico é um exame complementar 

relevante para compor o diagnóstico de anemias. Essa técnica permite avaliar a 

capacidade de eritropoiese da medula óssea em pacientes anêmicos e também pode 

ser usada como referência a resposta terapêutica da anemia. A redução do número de 

reticulócitos sugere uma produção inadequada de hemácias na medula (anemia 

hipoproliferativa), enquanto seu aumento (anemia hiperproliferativa) pode indicar perda 

de sangue ou destruição das hemácias (GOIS, et al, 2019). 



40 
 

Desde o final dos anos 1940 até o início dos anos 1980, a contagem de 

reticulócitos foi realizada através da análise microscópica de extensões sanguíneas 

coradas através de coloração supravital. Porém com o desenvolvimento de corantes 

fluorescentes específicos para RNA na década de 1980 possibilitou a utilização de 

citômetros de fluxo para contagem de reticulócitos com elevada exatidão e precisão 

(RILEY et al, 2001). Em meados da década de 1990, com a introdução da automação 

para contagem de reticulócitos, enumerações mais precisas puderam ser incorporadas 

como parte da rotina de avaliação hematológica (PIVA et al, 2010) 

No presente estudo o percentual de reticulócitos foi avaliado em sangue total por 

método manual, uma vez que nem todos os voluntários recrutados possuíam 

solicitação desse exame, que é feito pelo método automatizado em nosso laboratório. 

Para a realização da contagem de reticulócitos, seguiram-se as seguintes etapas; 

homogeinização do sangue coletado com EDTA; adição de 50 uL de sangue total com 

EDTA, em um tubo de hemólise, a 50 uL do corante azul de cresil brilhante; 

homogeinização da solução; incubação dos tubos a 37ºC por 20 minutos; confecção 

dos esfregaços sanguíneos; após a lâmina secar, leitura ao microscópio óptico 

(SIMIONATTO, 2009) 

As lâminas foram focalizadas em aumento de 100x no microscópio óptico e 

foram vistos 10 campos com até 100 hemácias. Foi realizada a contagem dos 

eritrócitos e reticulócitos ali presentes para se obter o valor relativo (%). Com o valor 

dos eritrócitos do paciente, pode-se realizar uma correção para liberar o valor absoluto 

dos reitculócitos: 

 

Total de retiulócitos por mm³ = nº de eritrócitos do paciente por mm³ X 100 /                                  

Valor de reticulócitos contados em percentgem 

 

Os intervalos de referência são:  

- Valor relativo: 0,5 a 2,0% 

- Valor absoluto: 25.000-85.000/mm3 
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4.3.2 Pesquisa intra-eritrocitária de Hb H e Corpúsculo de Heinz 

Essa técnica tem como objetivo a investigação de inclusões intra-eritrocitárias, tais 

como Hb H e Corpúsculo de Heinz através da indução de precipitação com corantes 

supravitais. Podem ser utilizados os corantes, azul de cresil brilhante, novo azul de 

metileno ou violeta de metila, que tornam possível a visualização dos corpúsculos de 

inclusão. A pesquisa de Hb H será baseada na visualização dos corpos intra-

eritrocitários formados pela precipitação dos tetrâmeros de cadeia beta que se 

apresentam como pequenos pontos azulados, com a aparência de ―bola de golfe‖ 

(FUCHAROEN; VIPRAKASIT, 2009; CANÇADO, 2006). Os corpos de Heinz são 

partículas de alfa ou beta globinas que se precipitaram na membrana dos eritrócitos sob 

forma de estruturas circulares devido à desnaturação das hemoglobinas (NAOUM, 

2010). 

4.3.2.1 Coloração por azul de cresil brilhante 

A coloração por azul de cresil se deu pela adição de 100μL de sangue total com 

anticoagulante EDTA, em um tubo de hemólise, a 50μL do corante de azul de cresil 

brilhante. A suspensão foi homogeneizada com leves agitações em movimentos 

rotacionais. Em seguida, as amostras foram incubadas em banho maria a 37ºC por 60 

minutos. Após o tempo de incubação, foram confeccionados os esfregaços tradicionais 

que posteriormente foram examinados ao microscópio óptico comum, em objetiva de 

imersão (PAPAYANNOPOULOS e STAMATONYANNOPOULOS, 1974). 

Tabelas 2 - Reagentes para coloração por azul de cresil brilhante 

Reagentes 

Azul de Cresil Brilhante  1,0g 

Citrato de sódio  2,2g 

Cloreto de sódio  0,9g 

H2O q.s.p  100mL 
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4.3.2.2  Coloração por novo azul de metileno  

A coloração por novo azul de metileno foi realizada através da adição de dois 

volumes de sangue total anticoagulado com EDTA a um volume de solução corante. 

Logo em seguida, a mistura foi incubada a 37° C por 1 hora. Após a incubação, foram 

preparados os esfregaços e o material foi examinado ao microscópio óptico (BAIN; 

BRIGGS, 2017). Para o preparo prévio do corante, foi dissolvido 0,25 g de novo azul de 

metileno em 50 mL de solução de citrato trissódico-salino a 3%. 

 

Tabelas 3 - Reagentes para coloração por novo azul de metileno 

Reagentes 

Novo azul de metileno  0,25g 

Citrato de sódio  3g 

Cloreto de sódio  100mL 

Citrato trissódico-salino  50mL 

 
 
 
 
4.3.2.3 Coloração por violeta de metila 

Para esta coloração, também se tornou necessário o preparo prévio do corante. 

Para isso, foi dissolvido 0,5 g de violeta de metila em 100 mL de NaCl 9g/L e 

posteriormente filtrado. Foi adicionado um (50 uL) volume de sangue total anticoagulado 

com EDTA, a quatro (200 uL) volumes de solução de violeta de metila, deixando a 

suspensão repousar cerca de 10 min à temperatura ambiente. Logo em seguida, os 

esfregaços sanguíneos foram preparados e visualizados à microscopia óptica (BAIN, 

2017). 

Tabelas 4 - Reagentes para coloração por violeta de metila 

Reagentes  
 

Violeta de Metila  0,5g 

Cloreto de sódio  100mL 
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5. Resultados 

 
5.1 Perfil da Casuística 
 
 

O total de amostras analisadas neste estudo foi composto de cinco homens 

(23,8%) e 16 mulheres (76,2%) com idades variando entre 19 e 79 anos. A pesquisa foi 

realizada em voluntários maiores de 18 anos e as amostras analisadas no Laboratório 

de Hematologia do HUAP. Com a finalidade de pesquisar inclusões intra-eritrocitárias 

como precipitado de Hemoglobina H e corpúsculo de Heinz, nesses pacientes. 

Quando perguntados sobre ter anemia atualmente ou em algum momento da 

vida, 12 (57,1%) pacientes relataram o distúrbio. Sendo a anemia por deficiência de 

ferro a causa mais alegada por eles, relatada por seis pacientes (50,0%). Causas como 

mielodisplasia, doença renal também foram citadas como causas. Também foi avaliado 

neste grupo que 18 (85,7%) indivíduos apresentavam algum tipo de Doença Crônica. 

Onde 5 (27,7%) possuíam Hipertensão; 3 (16,6%) algum tipo de câncer; 1(5,5%) 

Lúpus; 1 (5,5%) Doença Renal; 1(5,5%) Hipertensão e Câncer; 3 (17,6%) Hipertensão 

e Diabetes; 1 (5,5%) Diabetes e Lúpus e 1 (5,5%) Diabetes e Fibrose Pulmonar e 2 

(11,1% ) Hipertensão e problema cardíaco. Dentre os pacientes que apontavam ter 

câncer, foi observado Mielodisplasia, Leucemia Linfóide Crônica (LLC), Linfoma e 

Câncer de Pulmão como atribuintes. 

Quanto ao uso de medicamentos, 19 (90,5%) indivíduos disseram que utilizavam 

algum tipo de medicamento, para controle de pressão, diabetes, dentre outros tipos. Os 

voluntários foram ainda analisados quanto ao uso de drogas ilícitas e hábitos de vida, 

como beber e fumar. A tabela 5 demonstra os dados coletados.  

Apenas uma paciente não respondeu o questionário de entrevista, sendo alguns 

de seus dados obtidos através do seu prontuário. 
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Tabela 5 – Hábitos de vida e uso de drogas ilícitas pelo grupo voluntário. 

GRUPO VOLUNTÁRIO 

                                                                   n = 21 

Fumante         

Sim 3 

Não 18 

Uso de bebida alcoólica     

Sim 5 

Não 16 

Uso de drogas ilícitas       

Sim 2 

Não 19 

 
 
 
5.2 Perfil hematológico 
 

Com relação ao estudo piloto realizado inicialmente, das 24 amostras que foram 

submetidas à pesquisa de Hb H e das 6 para pesquisa de Corpúsculos de Heinz, todas 

obtiveram resultados negativos. A Tabela 6 e 7 apresentam os resultados encontrados. 

 
Tabela 6 – Resultados da pesquisa de Hb H no estudo piloto. 

Código dos voluntários       Hb H Código dos voluntários  Hb H 

1. 001                               Negativo 21. 021  Negativo 
2. 002                               Negativo 22. 022  Negativo 
3. 003                            Negativo 23. 023  Negativo 
4. 004                              Negativo 24. 024  Negativo 
5. 005                              Negativo    
6. 006                               Negativo    
7. 007                               Negativo    
8. 008                              Negativo    
9. 009                              Negativo    
10. 010                               Negativo         
11. 011                               Negativo    
12. 012                            Negativo    
13. 013                              Negativo    
14. 014                            Negativo    
15. 015                               Negativo    
16. 016                             Negativo    
17. 017                               Negativo    
18. 018                             Negativo    
19. 019                            Negativo    
20. 020                             Negativo    
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Tabela 7 – Resultados da pesquisa de corpúsculo de Heinz no estudo piloto. 
 

               Código do paciente 
 

Heinz 

1. 025 Negativo 

2. 026 Negativo 

3. 027 Negativo 

4. 028 Negativo 

5. 029 Negativo 

6. 030 Negativo 

 
 

Nas 21 amostras analisadas após o estudo piloto, foi feita uma análise no 

eritrograma desses pacientes, onde foi possível observar algumas alterações na 

hematimetria no grupo de estudo. O valor médio para contagem de eritrócitos foi de 4,36 

x 10⁶ /mm³, sendo o valor máximo 5,31 x 10⁶ /mm³ e o valor mínimo 1,88 x 10⁶ /mm³, 

onde oito indivíduos apresentaram valores abaixo do limite de referência. Com relação à 

concentração de Hemoglobina, o valor médio obtido foi de 12,75g/dL, com valor máximo 

de 17,3 g/dL e mínimo de 7,20 g/dL. Seis pacientes tinham valores abaixo do valor de 

referência. A média dos hematócritos foi de 39,6%, máximo de 52,30% e mínimo de 

22,80%. Sete indivíduos estavam com hematrócrito abaixo e um com valor acima do 

valor de referência. 

Com base no VCM (volume corpuscular médio) e HCM (Hemoglobina Corpuscular 

Média), o valor médio obtido foi de 92,00 fL e 29,59 pg, respectivamente. Foram 

observados dois pacientes com VCM < 80 fL e um paciente com VCM > 99fL, já no 

HCM, quatro pacientes com HCM < 27 pg e um com HCM > 32 pg. Tendo isso em vista, 

foi visto que dois pacientes apresentavam o que pode ser considerado uma leve 

microcitose e hipocromia, por conta de seus valores  de VCM e HCM abaixo do valor de 

referência, e um paciente com macrocitose, por conta de seus valores de VCM e HCM 

acima do estipulado pelo limite de referência. Foi avaliado também a concentração de 

hemoglobina corpuscular média (CHCM) e os índices de anisocitose de hemácias 

(RDW). Para o CHCM foi visto que apenas um voluntário estava com o valor abaixo do 

limite de referência e para o RDW observou-se dois voluntários com níveis acima do 

valor.   
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A tabela 8 exemplifica os valores de eritrograma encontrados nos voluntários do 

sexo masculino e a tabela 9, do sexo feminino. É importante ressaltar que por conta dos 

pacientes terem sido recrutados como voluntários, uma paciente não realizou o 

Hemograma como se era esperado. A voluntária realizou apenas Hemoglobina Glicada e 

devido a isso, os valores de eritrograma, não puderam ser juntamente calculados com o 

restante dos dados obtidos. 

Tabela 8 ▬Valores médios, Desvio Padrão, Máximo e Mínimo da série vermelha, dos 
voluntários do sexo masculino ( n=5 ). 
 

 
 
 

Tabela 9 ▬Valores médios, Desvio Padrão, Máximo e Mínimo da série vermelha, dos 
voluntários do sexo feminino ( n=15 ). 
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Com relação a contagem de reticulócitos, essa se demonstrou fora dos valores 

de referência para dois pacientes voluntários, demonstrando uma reticulocitose 

acentuada em um deles e uma moderada em outro (Tabela 10). Com relação aos 

testes seletivos, a pesquisa intra-eritrócitária de Hemoglobina H foi negativa em toda 

população de estudo (100%). Já a pesquisa de Corpúsculo de Heinz foi positiva em 

apenas um indivíduo (4,8%) (Tabela 10). 

 

Tabela 10 ▬ Resultados da contagem de reticulócitos e testes seletivos. 

Código dos voluntários Reticulócitos(%) HbH Heinz 

1. 031 0,74 Negativo Negativo 
2. 032 0,6 Negativo Negativo 
3. 033 0,61 Negativo Negativo 
4. 034 1,16 Negativo Negativo 
5. 035 0,56 Negativo Negativo 
6. 036 1,46 Negativo Negativo 
7. 037 0,75 Negativo Negativo 
8. 038 1,3 Negativo Negativo 
9. 039 1,85 Negativo Negativo 
10. 040 0,74 Negativo Negativo 
11. 041 1,63 Negativo Negativo 
12. 042 1,69 Negativo Negativo 
13. 043 2,06 Negativo Negativo 
14. 044 0,96 Negativo Negativo 
15. 045 1,09 Negativo Negativo 
16. 046 0,91 Negativo Negativo 
17. 047 8,8 Negativo Positivo 

18. 048 1,16 Negativo Negativo 
19. 049 0,63 Negativo Negativo 
20. 050 1,41 Negativo Negativo 
21. 051 0,79 Negativo Negativo 

 
 

A amostra da voluntária, código 047 que apresentou positividade para Heinz foi 

obtida através de indicativos da hematoscopia, que sugeriam anemia hemolítica. O 

esfregaço sanguíneo confeccionado na rotina laboratorial do HUAP apresentava 

hemácias crenadas, esquizócitos e acantócitos.  Foi observado bite cells (Figura 7 – seta 

preta), após a confecção da lâmina. Dessa forma a amostra foi corada com os 3 corantes 

supravitais, onde foi possível evidenciar os corpúsculos de Heinz ali presentes. Foi 

realizada uma contagem compatível com a contagem manual de reticulócitos, onde foi 

obtida uma porcentagem de 47,5% de Heinz, na amostra em questão. 
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Figura 7 - Amostra positiva para Heinz (código 047) corada por coloração panóptica. 
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As figuras 8 evidenciam a amostra corada com violeta de metila, tornando possível 

observar os corpúsculos de Heinz (seta) presentes na membrana eritrocitária. 

 

 
Figuras 8 - Amostra positiva para Heinz (código 047) corada por Violeta de Metila. 
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As figuras 9 mostram a amostra com corante azul de cresil brilhante. É possível 

observar a presença de corpúsculos de Heinz (seta preta) e reticulócitos corados (seta 

vermelha). 

 
 

 
 

Figuras 9 - Amostra positiva para Heinz (código 047) corada por azul de cresil 
brilhante. 

 
 
 
 
 
 



51 
 

Nas imagens 10, a amostra foi corada com Novo Azul de Metileno. Os eritrócitos 

apresentam corpúsculo de Heinz (seta preta) na membrana e reticulócitos em seu 

interior (seta vermelha). 

 

 
 
 

 
Figura 10 - Amostra positiva para Heinz (código 047) corada por Novo azul de 
metileno. 
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As figuras 11 mostram inclusões compatíveis com os corpúsculos de Heinz 

visualizados na coloração usual panótica, confeccionada pela rotina laboratorial do 

HUAP. Foi possível observar a presença do possível corpúsculo de Heinz se projetando 

e deformando a membrana eritrocitária (seta preta) e também já expelido da hemácia 

(seta vermelha). 

 

 

 
Figuras 11 - Amostra (código 047) corada por coloração panótica, evidenciando 
possível Heinz.  
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As figuras 12 são uma representação de uma das amostras negativas para pesquisa 

de inclusões intra-eritrocitária. A amostra foi corada com Azul de Cresil Brilhante (1); 

Novo Azul de Metileno (2) e Violeta de metila (3). 

 

 

                1                                                    2                                             3 

 
 

Figuras 12 – Amostra negativa corada por corantes supravitais. 

 
 

As colorações 1 e 2 da amostra, evidenciam o reticulócito corado, porém não é 

observado a presença de inclusões como Corpúsculos de Heinz e precipitado de 

Hemoglobina H. Enquanto a coloração 3, por não corar fortemente reticulócitos, não é 

possível a visualização de nenhuma alteração na organela dos eritrócitos. 

Após realizar as colorações com corantes supravitais, foi visto que o corante mais 

adequado para evidenciar o Corpúsculo de Heinz foi o Violeta de Metila, já que este 

corante não gerava um fator de confusão entre a inclusão e a presença de reticulócitos. 

Com relação, ao melhor corante para pesquisa de Hb H, não foi possível realizar a 

comparação, tendo em vista que o precipitado não foi encontrado nas amostras 

analisadas. 
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Devido à voluntária, código 047, apresentar positividade para Heinz foi realizado a 

contagem de reticulócitos e avaliação do eritrograma em três datas (Tabela 11). A partir 

dessa análise foi possível observar que os índices como hematimetria e hematócrito 

permaneceram abaixo dos limites de referência, mesmo ocorrendo um aumento de seus 

valores neste período. Observando a concentração de Hemoglobina foi visto que a 

paciente permanecia apresentando uma anemia, evidenciada pelos valores abaixo do 

valor de referência. Com relação ao VCM e HCM, foi visto que a macrocitose aumentou 

no período analisado. Foi observado também que enquanto o CHCM se manteve dentro 

dos valores e os de RDW se mantiveram altos, tendo uma pequena redução em 

19/06/2019, porém permanecendo fora dos limites de referência. 

A contagem de reticulócito, realizada com azul de cresil brilhante, demonstrou que a 

paciente apresentava uma reticulocitose acentuada que foi aumentando durante o 

período observado.  

 
Tabela 11- Eritrogramas e contagem de reticulócitos da paciente positiva para Heinz 

 
Eritrograma/Contagem de reticulócitos - Paciente positiva para Heinz  

ÍNDICES 06/06/2019 12/06/2019 19/06/2019 

Hematimetria (x 10⁶ /mm³) 1,88 1,78 2,15 

Hemoglobina (g/dL) 7,2 7,6 8,9 

Hematócrito (%) 22,8 24,7 28,5 

VCM (fL) 120,8 138,5 132,7 

HCM (pg) 38 42,5 41,5 

CHCM (%) 31,4 30,7 31,3 

RDW (%) 30,3 26,9 19,1 

Contagem de Reticulócitos (%) 8,8 11,68 12,1 

 
 
 
 
 

  
 
 

 



55 
 

A figura 13 evidencia o esfregaço da amostra corada com azul de cresil brilhante, 

confeccionada em 19/06/2019 para contagem de reticulócitos. A seta aponta alguns dos 

reticulócitos presentes nos eritrócitos. 

 
 

 
Figura 13 – Amostra positiva para Heinz, corada com azul de cresil brilhante para 

contagem de reticulócitos. 
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6. Discussão 
 

 
No estudo piloto, amostras selecionadas por microcitose e hipocromia e amostras 

com indicativos de anemia hemolítica na hematoscopia, foram testadas e apresentaram-

se negativas para inclusões intra-eritrocitárias como precipitado de Hemoglobina H (Hb 

H) e Corpúsculo de Heinz. A seleção para hemoglobina H teve como base o fato de que 

a presença de microcitose e hipocromia sugere diagnóstico de anemia por deficiência de 

ferro, alfa talassemia e anemia de doenças crônicas (MATOS et al, 2008). Sendo a Hb H 

um precipitado resultante do desbalanceamento entre as sínteses de globinas alfa e beta 

da Hb, geralmente visto em casos de alfa talassemia (WEATHERALL, 2001). Com 

relação ao corpúsculo de Heinz, sabe-se que esta inclusão é comum em casos de 

anemia hemolítica. A hemólise intravascular pode ser sugerida pela presença de 

poiquilócitos, como bite cells e blister cells, que podem ser formadas após os 

macrófagos realizarem extrusão dessas proteínas desnaturadas na membrana 

eritrocitária (SHINTON, 1969; GREENBEG 1976). Esses parâmetros foram utilizados 

então, para se fazer uma seleção inicial, para pesquisa intra-eritrocitária e ajustar o 

método.  

 

Assim, passado o estudo piloto optamos por recrutar voluntários aleatoriamente 

do Ambulatório de Coleta do HUAP, sem seleção por microcitose. Estes representaram 

20 indivíduos e um voluntário foi selecionado por indicativos da hematoscopia. Essas 

amostras foram compostas por cinco homens e 16 mulheres, e nelas foi avaliada através 

da coloração supravital, a presença ou não de alterações da hemácia.  

 

O perfil das 21 amostras foi analisado através de um questionário de entrevista, 

que os participantes foram submetidos. Com isso foi possível coletar dados sobre 

idade, sexo, síndrome anêmica atualmente ou em algum momento da vida; doenças 

crônicas, utilização de medicamentos e hábitos de vida. Com relação à anemia, 12 

(57,1%) pacientes relataram o distúrbio atualmente ou em algum momento. Entretanto 

ao realizarmos uma análise no eritrograma dos pacientes, viu-se que seis (50,0%) 

indivíduos apresentavam anemia atualmente, com hemoglobina abaixo de 13 g/dL em 

homens e abaixo de 12 g/dL em mulheres (PROTOCOLO DE DIRETRIZES 

TERAPÊUTICAS, 2013). Sendo a anemia por deficiência de ferro a causa mais alegada 
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por eles. A ADF foi relatada por seis pacientes (50,0%), o que contradizia com o objetivo 

do presente estudo, uma vez que a presença de Hb H, é comum em pacientes com alfa 

talassemia, uma anemia microcítica hipocrômica, que possui causa, patogênese, 

prognóstico e tratamento inteiramente diferentes da ADF (MATOS et al, 2008). 

 

 Sabe-se que a AH pode ser devido a várias doenças ou até mesmo à utilização 

de certos medicamentos. Causas subjacentes da anemia hemolítica extrínsica, podem 

incluir leucemia, tumores, lúpus, entre outras (KAHN; NALL, 2019). GOMES et al., 

2013, destacaram, que indivíduos com deficiência de G6PD, quando fazem uso de 

medicamentos, como alguns tipos de analgésicos, antipiréticos, antimaláricos, anti-

hipertensivos, e anticoagulantes, por exemplo, podem manifestar hemólise de graus 

variáveis. Tendo isso em vista, e sabendo também que os corpúsculos de Heinz são 

comumente encontrados em casos de AH e por ação de drogas oxidantes (NAOUM; 

NAOUM, 2010) foi avaliado nos pacientes o uso de medicamentos e a presença de 

doenças crônicas. Dos 21 indivíduos, 19 (90,5%) relataram a utilização de algum tipo de 

medicamento, para controle de pressão, diabetes entre outras causas. Com relação a 

doença crônica, foi visto que 18 (85,7%) indivíduos relataram a presença desse distúrbio. 

Foram observados casos de Hipertensão, Diabetes, Leucemia Linfóide Crônia, Lúpus, 

entre outros, o que poderia estar ligado à anemia hemolítica.  

 

Quanto ao uso de drogas ilícitas e hábitos de vida como, tabagismo e consumo de 

bebida alcoólica, foi visto que dos 21 voluntários, três relataram o utilizar cigarro; cinco 

bebidas alcoólicas e dois drogas ilícitas. Sabe-se que o tabaco apresenta substâncias 

capazes de formar radicais livres e metabólitos oxidantes que podem desencadear 

alterações hematológicas (ZANQUETA, 2011) e que o consumo de álcool em excesso, 

pode ocasionar alterações à nível da medula óssea, afetando linhagens celulares, 

provocando anemia, leucopenia, trombocitopenia e aumento VCM, por exemplo. 

(COSTA; RIBEIRO; COSTA, 2007). Sabe-se também que a hemólise pode ser induzida 

por determinadas drogas ilícitas (PETROIANU, 2011). Entretanto, devido poucos 

voluntários relatarem esses hábitos não houve grande impacto nos resultados em geral. 
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Na análise do perfil hematológico desses pacientes, foram observadas algumas 

alterações. Com base no VCM, foi visto que dois pacientes apresentavam o que pode 

ser considerado uma leve microcitose e hipocromia, por conta de seus valores abaixo de 

80 fL e HCM abaixo de 27 pg, e um paciente com macrocitose, por conta de seus valores 

de VCM e HCM acima do estipulado como limite de referência (HOFFBRAND; MOSS, 

2013; MATOS et al, 2008). Pacientes com episódios de hemólise apresentam redução 

na Hb, na contagem de eritrócitos e Hct. Apresentam também um aumento do VCM e da 

HCM durante as crises, acompanhada de aumento de RDW. Quando a hemólise é muito 

rápida, um aumento de CHCM também é visto (BAIN, 1997). No presente estudo o valor 

médio para contagem de eritrócitos foi de 4,36 x 10⁶ /mm³, onde oito indivíduos 

apresentaram valores abaixo do limite de referência. Para o Hct, a média foi de 39,6%, 

onde sete indivíduos estavam com hematrócrito abaixo do valor estipulado como 

referência. Com relação ao CHCM e RDW, foi visto apenas um voluntário com valor 

abaixo do limite de referência para CHCM, e para o RDW dois voluntários com níveis 

acima do valor. 

Com relação aos resultados seletivos, na pesquisa intra-eritrocitária de precipitado 

de hemoglobina H, todas as 21 amostras analisadas foram negativas para a presença da 

inclusão. Autores como CLARKE & HIGGINS (2000), destacam que a detecção de Hb 

pela coloração pode ser ineficaz, especialmente em casos de alfa talassemia por 

deleção de um ou dois genes, onde a quantidade de Hb H encontradas são baixas. 

Entretanto, no cenário da doença de Hb H,  10 a 20 % dos glóbulos vermelhos contêm 

inclusões típicas, onde a inclusão é facilmente identificada. Nos casos de  portador 

silencioso e no traço talassêmico, encontra-se uma proporção de 1/1.000 a 2.000 e 

1/250 a 500 eritrócitos normais, o que gera uma dificuldade na pesquisa pela 

hematoscopia. Todavia, a ausência de inclusão não exclui a talassemia, porém sua 

presença pode ser útil na confirmação de um diagnóstico presuntivo (NAOUM, 2010).  

No Brasil, a prevalência da alfa talassemia está relacionada com as diferentes 

etnias que compõem a população, devido ao seu elevado grau de miscigenação racial. 

Em sua maioria, a alfa talassemia no Brasil, refere-se à talassemia α+, onde ocorre 

deleção parcial dos genes. Estima-se que, na população brasileira, a prevalência do 

portador silencioso seja de 10% a 20% e 1% a 3% do traço alfa talassêmico. Entretanto, 

se considerarmos os indivíduos afro-descendentes, essa freqüência pode alcançar 20% 
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a 25%. Quanto à doença da Hb H, apesar de relatos científicos provenientes de 

diferentes regiões do país, apresenta-se como uma condição é rara (SONATI, et 

al,1991). 

Esses dados corroboram com os resultados obtidos no presente estudo. Onde 

das amostras avaliadas, todas foram negativas para a pesquisa de Hb H. O que pode 

estar ligado à baixa freqüência da doença de Hb H no Brasil e a dificuldade de se 

visualizar Hb H e casos de portador silencioso e traço talassêmico. CLARKE & HIGGINS 

(2000), ressaltam também que a coloração de Hb H pode ser inespecífica pelo fato de 

outros ácidos nucléicos ou precipitados proteicos também corarem, o que pode dificultar 

sua visualização. Corpos de Howell Jolly, por exemplo, difere do padrão de Hb H, no 

entanto, um quadro de reticulocitose, o que foi observados em duas de nossas amostras, 

pode dificultar a observação de uma célula contendo o precipitado de hemoglobina.  

Os resultados encontrados pra pesquisa de corpúsculo de Heinz, nos 21 

indivíduos, demonstraram positividade para apenas uma amostra (4,8%). A amostra 

positiva foi obtida através da presença poiquilocitose na hematoscopia, revelando 

esquizócito, acantócitos, hemácia crenada e bite cells. Esses poiquilócitos foram vistos 

através da rotina laboratorial e serviram como indicativos de uma possível anemia 

hemolítica (SHINTON, 1969; GREENBEG 1976) o que nos levou a realizar a coloração 

com os corantes supravitais. Nas amostras  que deram negativas para essa pesquisa 

(95,2%), não se obteve informações sobre a presença de poiquilocitose.  

 Quando presente, essa inclusão-intraeritrocitária, pode sugerir diversas causas. 

Dentre elas as principais causas se devem a algum tipo de estresse oxidativo, como em 

pacientes com deficiência de glicose-6-fosfatodesidrogenase (G6PD); por Hb instáveis e 

esplenectomia. São encontrados também após ingestão, inalação, ou absorção dérmica 

de produtos químicos, por exemplo: cloratos, fenilhidrazinas e drogas oxidantes. A 

precipitação de corpos de Heinz é decorrente de processos oxidativos induzidos ou 

espontâneos que afetam a molécula de hemoglobina oxigenada (oxi-Hb) (NAOUM, 

2001). 
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 .A amostra que demonstrou positividade para Heinz era de uma mulher de 61 

anos. Como não foi possível realizar o questionário de entrevista com a paciente, foi 

necessário averiguar seu histórico através de seu prontuário, no intuito de investigar a 

possível causa da presença da inclusão. Através de uma contagem semelhante com a 

contagem manual de reticulócitos, foi obtida uma porcentagem de 47,5% de Heinz, na 

amostra. O que demonstrou que a paciente se encontrava em algum período de crise. 

 Através da pesquisa feita em seu prontuário, foi visto que a paciente 

apresentava um histórico de câncer de mama, tratado há seis anos; apresentava 

também hipertensão e uso de medicamentos como anti-hipertensivo e marevan, um 

anticoagulante oral. Medicamentos esses que podem ocasionar graus de hemólise 

(GOMES, et al, 2013). Foi visto também que a paciente procurou o HUAP, queixando-se 

de lombalgia e sendo internada em 03/05/2019 com alta em 15/05/19.  

 Seu eritrograma foi acompanhado em três datas, do dia em que a amostra foi 

investigada primeiramente (06/06/2019) até (19/06/2019). Com isso foi possível observar 

que a paciente possuía uma anemia permanente, caracterizada por valor abaixo de 12 

g/dL em mulheres (PROTOCOLO DE DIRETRIZES TERAPÊUTICAS, 2013). Uma baixa 

em seu Hct, que geralmente acompanha a redução da Hb. Foi visto também que sua 

contagem de eritrócitos, também se apresentou abaixo do valor de referência. Quanto ao 

VCM e HCM, estes se encontravam acima de 99 fL e 32pg respectivamente, 

caracterizando uma anemia macrocítica. A macrocitose pode ser de causa não 

megaloblástica, como por exemplo, por conta de reticulocitose e uso de fármacos 

citotóxicos (HOFFBRAND; MOSS, 2013). Com relação à amplitude de distribuição dos 

eritrócitos (RDW), a paciente possuía valores alterados evidenciando pelo seu valor 

acima do valor de referência, uma anisocitose na amostra. O que pode ocorrer por conta 

de AH, doenças crônicas, leucemias e uso de medicamentos (MONTEIRO, 2010). Os 

dados observados no eritrograma dessa paciente foram compatíveis com os resultados 

encontrados em episódios anemia hemolítica. Uma vez que a paciente possuía os 

índices de hematimetria, Hb, e Hct reduzidos; VCM, HCM e RDW aumentados, e 

também reticulocitose acentuada, o que é comum ocorrer casos de crise hemolítica 

(BAIN, 1997).  
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 Quanto à contagem manual de reticulócitos, foi visto que dois pacientes 

apresentavam aumento da produção eritroide, devido aos valores de reticulócitos 

estarem aumentados. Os valores de referência para contagem de reticulócitos são de 0,5 

– 2,0 %, baseado nisso, viu-se que a paciente, 043 apresentou uma reticulocitose 

moderada, com valor de 2,06 %. Com relação, a paciente 047, esta apresentou uma 

reticulocitose acentuada, com valor de 8,8 % (SIMIONATTO, 2009). Como esta paciente 

foi positiva para Heinz, foi realizada uma contagem de reticulócitos em três datas. Com 

isso, foi visto que sua reticulocitose era crescente. 

 Devido aos corpúsculos de Heinz serem derivados da formação de Meta-Hb e 

serem comumente encontrados em casos de deficiência de G6PD (NAOUM; NAOUM, 

2010), foi possível através de outro estudo realizado no Laboratório de Hematologia da 

UFF, averiguar o resultado desses testes. O estudo realizou teste de redução da Meta-

Hb e teste enzimático de G6PD nesses mesmos 21 pacientes. Os resultados obtidos 

(dados não publicados) foram negativos para ambos os testes. Sabendo-se que em 

eritrócitos jovens, existem níveis mais altos de enzimas, em caso de uma reticulocitose a 

dosagem da enzima nos eritrócitos pode fornecer "falso" nível normal na fase aguda da 

hemólise. Necessitando de uma dosagem subseqüente passada a fase aguda, para se 

confirmar a deficiência de G6PD (HOFFBRAND; MOSS, 2013), o que não foi possível 

averiguar, devido à reticulocitose da paciente se manter.  

 Com a realização da pesquisa de inclusões intra-eritrocitárias, utilizando 

coloração supravital, foi possível avaliar também o que achamos de coloração mais 

adequada, para o estudo. Como para a pesquisa de Hb H, foi negativa nas amostras 

estudadas não se tornou possível fazer essa análise. Entretanto, para a pesquisa de 

corpúsculo de Heinz, viu-se que devido aos corantes, novo azul de metileno e azul de 

cresil brilhante corarem outros ácidos nucléicos ou precipitados proteicos (CLARKE & 

HIGGINS (2000), gerou um fator de confusão na hora de distinguir os reticulócitos e o 

corpúsculo de Heinz ali presente. Todavia, o corante violeta de metila, corou fracamente 

ou o reticulócito possibilitando assim, uma melhor visualização do Heinz. BAIN, 2017, 

afirma também que em comparação com o azul de cresil brilhante e o novo azul de 

metileno, o corante violeta de metila cora mais intensamente o corpúsculo de Heinz. 

Assim, a coloração por violeta de metila se demosntrou o corante mais adequado para a 

pesquisa de Heinz. 
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7. Conclusão 

 

• A coloração supravital em associação com a hematoscopia, observando 

parâmetros morfológicos dos eritrócitos se demonstrou mais eficaz do que a 

seleção por microcitose e hipocromia. 

 

•  A positividade encontrada para Heinz demonstrou que a investigação de 

amostras sugestivas de anemias hemolíticas, através de indicativos na 

hematoscopia é satisfatória. 

 
 

•  Não houve frequência de Hb H nas amostras analisadas, o que pode estar 

correlacionado á dificuldade de se visualizar a inclusão em casos de portador 

silencioso e traço talassêmico, formas essas as mais frequentes no Brasil. 

 

•  A coloração por violeta de metila se demonstrou a mais adequada, devido aos 

demais corantes, corarem reticulócitos e Heinz em tonalidades semelhantes, 

gerando assim um fator de confusão na hora de distingui-los. 

 
 

•  Com isso concluímos que a reimplantação da coloração supravital, na rotina 

laboratorial em associação com análise morfológica eritrocitária, pode contribuir 

na investigação de alguns casos de anemia. 
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9. Anexo 
 

ANEXO 1 – Folha de Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa. 
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10. Apêndice 
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Apêndice 2 – Questionário 
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